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أخبار القضاء واألمن

أمن الناس

العصابات تنشط في الشويفات..
تتصدى
وقوى األمن
ّ
نجحت القوى األمنية في
توقيف عصابتني خالل
اليومني املاضيني في
الشويفات .نشاط
منطقة
ّ
العصابتني تنوع بني القتل
والخطف والسرقة وإطالق
قذائف الـ «آر بي جي»
محمد نزال
شهدت منطقة الشويفات خ�لال اليومني
املاضيني ع��ددًا من ال��ح��وادث ،كان أبرزها
توقيف ال��ق��وى األمنية مشتبهًا ف��ي أنهم
أف��������راد ع���ص���اب���ة م��س��ل��ح��ة «خ�����ط�����رة» قرب
معمل غندور ،وقد كانوا على منت سيارة
مستأجرة من نوع «نيسان تيدا» ودراجة
ن��اري��ة م��ن ن���وع «ه���ون���دا» .أث��ن��اء محاولة
قوة من «قسم مكافحة اإلرهاب والجرائم
ال���ه���ام���ة» ت��وق��ي��ف امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م ،حصل
ت���ب���ادل إط��ل�اق ن����ار ،دون أن ُي���ص���اب أحد
بأذى .وبالنتيجة أوقف أربعة شبان هم:
م .ع 27( .عامًا) وح .ع 24( .عامًا) وح .ع.
جاء في بيان لقوى
( 30عامًا) ،وبحسب ما نّ
األم�����ن ال���داخ���ل���ي ،ف��ق��د ت���ب�ّي� أن الشخص
ال����راب����ع م��خ��ط��وف م���ن ج���ان���ب العصابة،
واس��م��ه ع .ف 20( .ع��ام��ًا) ،وق��د ك��ان ّ
مقيد
ال���ي���دي���ن ،م���ك���م���وم ال���ف���م ب���ش���ري���ط نايلون
الصق ،وهو ابن شقيقة أحد الخاطفني.
بالتحقيق مع املوقوفني الثالثة ،اعترفوا
ب��خ��ط��ف ع .ف .الس���ت���دراج وال���دت���ه ،وذلك
ب��غ��ي��ة ق��ت��ل��ه��ا ب��س��ب��ب «خ�ل�اف���ات عائلية»،
ك��م��ا اع���ت���رف���وا ب��ق��ي��ام��ه��م ب��ع��م��ل��ي��ات سلب
وسرقة س��ي��ارات وم��ن��ازل ،طاولت العديد
��واط��ن�ين ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ج��ب��ل لبنان،
م��ن امل ً
ُوإض��اف��ة إل��ى السيارة وال��دراج��ة النارية،
ّ
ّ
حربيان ،وغالف بندقية،
ضبط مسدسان
وس���كّ���ي���ن���ان ،ك��م��ي��ة م���ن امل����ص����اغ ،شيكات
م��ص��رف��ي��ة وس���ت���ة غ����رام ّ����ات م���ن م�����ادة باز
ّ
الكوكايني امل��خ��درة موضبة داخ��ل أربعة
مظاريف .في هذا اإلطار ،علمت «األخبار»
من مسؤول أمني متابع لعملية التوقيف،
ّ
أن امل��وق��وف ح .ع .ي��ع��د «ش��خ��ص��ًا خطيرًا
ج���دًا ،وه��و م��ن أخ��ط��ر املطلوبني للعدالة،
وق��د ك��ان سجينًا سابقًا ف��ي جريمة قتل،
وفي جريمة خطف أجانب على األراضي
املخطوف
اللبنانية» ،ولفت املسؤول إلى أن نّ
هو اب��ن شقيقة امل��ذك��ور ،ول��م تتبي حتى
اآلن أسباب خطفه ،ألن التحقيق لم ينته
والدة
بعد «لكن يبدو أن هناك خالفات بني ُ
املخطوف وزوجها ،وربما خطف شقيقها
َ
اب���ن���ه���ا ب��غ��ي��ة ال����وص����ول إل��ي��ه��ا واالنتقام
ُ
منها» .يشار إلى أن سجل املوقوف ح .ع.
مطلوب للقضاء
الجنائي كبير ،وفيه أنه ً
بموجب  29م��ذكّ��رة ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد من

األحكام القضائية الصادرة بحقه ،وذلك
في قضايا سرقة وتهديد وسلب ،تأليف
عصابة ،محاولة قتل ،تهريب موقوفني،
إط�لاق ن��ار وق��ذائ��ف «آر ب��ي ج��ي» وسرقة
سيارات» ،وما زال التحقيق جاريًا بإشراف
القضاء املختص .حادثة أخ��رى شهدتها
م��ن��ط��ق��ة ال��ش��وي��ف��ات ،ف��ل��ي��ل أول م���ن أمس،
اع��ت��رص م��س��لّ��ح م��ج��ه��ول ط��ري��ق املواطن
السعودي عبد الله م .الذي كان على منت
س��ي��ارة مستأجرة م��ن ن��وع «،»BMW X6
ث��م أج��ب��ره على ال��ن��زول منها ّ تحت وطأة
التهديد بالقتل .استقل املسلح السيارة
ّ
وفر بها مسرعًا إلى جهة مجهولة ،تاركًا
صاحب السيارة على قارعة الطريق.
ف���ي ال���ي���وم ن��ف��س��ه ،ح��ص��ل��ت ع��م��ل��ي��ة نشل
ف��ي املنطقة نفسها ،حيث ّ
تعرضت فتاة
ت��ع��م��ل ف���ي إح�����دى ال��ت��ع��اون��ي��ات ملحاولة
ن��ش��ل حقيبتها ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��وي مبلغ
 40نّمليون ليرة لبنانية ،وذل��ك من جانب
شابي كانا على منت دراج��ة نارية .أثناء
ّ
ش��د الحقيبة ع��ن كتفها ،ص��رخ��ت بأعلى

محاولة سلب موظفة
في تعاونية كشفت
تورط أحد زمالئها مع
ّ
السالبين
ّ
ص��وت��ه��ا وت��ش��بّ��ث��ت ب��ال��ح��ق��ي��ب��ة ،م���ا أدى
إل��ى وقوعها أرض��ًا م��ن دون أن تستسلم.
إص�����رار ال��ف��ت��اة ع��ل��ى ع����دم ال��ت��س��ل��ي��م ،دفع
ال��ش��اب�ين إل��ى ال��ت��راج��ع وال��ه��رب .استطاع
رج���ال فصيلة ال��ش��وي��ف��ات ف��ي ق��وى األمن
الداخلي توقيف أحد الشابني ،وهو خالد
الثاني
ع .ث���م اس���ت���درج���وا الح��ق��ًا ال���ش���اب نّ
وهو وليد ج .وبالتحقيق معها ،تبي أن
شخصًا ثالثًا يعمل في التعاونية نفسها
أخبرهما
التي تعمل فيها الفتاة ،كان قد
ّ
بما يجب عليهما فعله ،لكونه يعلم بأن
الفتاة ،في هذا اليوم تحديدًا ،ستحمل في
حقيبتها املبلغ املذكور .املبلغ عبارة نّعن
ّ
«غلة» تعود ملصلحة التعاونية .إذًا ،تبي
أن��ه��ا عملية م��دبّ��رة ،بعدما ج��رت مراقبة
ال��ف��ت��اة وه����ي ف���ي ط��ري��ق��ه��ا ،واآلن يجري
ّ
املحرض
ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ش��خ��ص ال���ث���ال���ث
لتوقيفه .اع��ت��رف امل��وق��وف��ان بأنهما قاما
بعمليات ك��ث��ي��رة ،نّ ومعهما ع���دد آخ���ر من
األشخاص ،إذ تبي أنهما يعمالن ضمن
عصابة تستخدم سيارة من ن��وع «كيا ـــــ
س�����وداء ال���ل���وان» وس���ي���ارة أخ����رى رباعية
الدفع من نوع «.»BMW X5

تقرير

قتيل في «إشكال فردي» في عني الحلوة
صيدا ــ خالد الغربي

ُ
ق��ت��ل ص�لاح ن��ض��ر ،وه��و ف��ي العقد الرابع
م���ن ع���م���ره ،ال��ل��ي��ل م���ا ق��ب��ل امل����اض����ي ،بعد
إصابته بطلقات نارية من أسلحة حربية
أطلقها ع��ن��اص��ر م��ن ج��ن��د ال��ش��ام ف��ي حي
الطوارئ داخل مخيم عني الحلوة ،باتجاه
شخص كانوا ينوون اعتقاله بعد إشكال
فردي ،وقع بينه وبني عناصر من الجند،
لكن الرصاص أخطأه وأصاب نضر الذي
ه���رع إل���ى امل���ك���ان ف���ي م��ح��اول��ة خ���يّ���رة منه
مل��ع��ال��ج��ة اإلش����ك����ال ال����ف����ردي ،وخصوصًا
أن ن���ض���ر م����ع����روف ف����ي م��ن��ط��ق��ة التعمير
ح��ي��ث ي��س��ك��ن ب��أن��ه ه����ادئ وي��س��ع��ى دائمًا
إل����ى إن���ه���اء اإلش����ك����االت ون���ب���ذ الخالفات
وم��ع��ال��ج��ة امل��س��ائ��ل ب��ع��ي��دًا ع���ن استخدام
السالح والعنف .القتيل لبناني ،وهو من
الجماعة اإلسالمية في صيدا ،وقد طلبت

الجماعة في بيان لها من محازبيها عدم
االنجرار إلى ردود الفعل ،واملحافظة على
الهدوء واالستقرار ،على الرغم من املصاب
الجلل وس��ق��وط نضر «شهيدًا مظلومًا».
وط��ال��ب ب��ي��ان الجماعة بلجنة للتحقيق
ف���ي ع��م��ل��ي��ة ق��ت��ل ن��ض��ر وم��ع��اق��ب��ة مطلقي
أخطأ هدفه أصاب
النار .الرصاص ال��ذي ُ
ن��ض��ر إص���اب���ات خ���ط���رة ،ن��ق��ل ع��ل��ى أثرها
إل����ى م��س��ت��ش��ف��ى ص���ي���دا ال���ح���ك���وم���ي ،لكنه
لبث أن ف��ارق الحياة ،متأثرًا بجراحه
ما ُ
التي أصيب بها ،ليسقط ضحية مساعيه
ّ
الخيرة .وعلى الرغم من الطبيعة الفردية
ً
للحادث ،إال أن��ه ت��رك استياء ل��دى أهالي
منطقة التعمير التي يقطنها لبنانيون،
وه����ي م��ن��ط��ق��ة م��ت��اخ��م��ة ل���ح ّ���ي الطوارئ.
ّ
الحاجة مريم عفارة« :ما ذنب
وتساءلت
هذا الشاب لكي يدفع حياته ثمنًا لفوضى
السالح؟ وإلى متى يبقى املواطنون رهينة

األمن املفقود في منطقتنا؟» ،بينما قالت
ج��ارت��هلاّ��ا« :أم���ن ال��ن��اس وأرواح املواطنني
املسلحني الخارجني
يجب أ تبقى بيد
ُ
ع��ن سلطة ال��ق��ان��ون» .وش��ي��ع نضر عصر
أم��������س ،وس������ط ت���ن���دي���د امل����ش����ارك��ي�ن بهذه
الجريمة ال��ت��ي أدت إل��ى قتل ه��ذا الشاب.
وك����ان أح����د األط���ب���اء ال��ش��رع��ي�ين ق���د عاين
جثة الضحية واستأصل الرصاص الذي
دخ���ل ج��س��ده .م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ف��ي مخيم
ال���ب���داوي ،وت��ح��دي��دًا داخ���ل م��وق��ع «وحدة
ش���ه���داء امل��خ��ي��م» ال��ت��اب��ع ل��ح��رك��ة «ف��ت��ح ـــــ
جناح عرفات» خلف مدرسة األيتام ،أقدم
املدعو أحمد م 29( .عامًا) على إطالق النار
من مسدس حربي باتجاه املدعو ديب ر،.
م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة األخ��ي��ر ب��رص��اص في
خ��اص��رت��ه ،وف���ق م��ا ج���اء ف��ي خ��ب��ر نشرته
الوكالة الوطنية لإلعالم .نقل الجريح إلى
مستشفى الهالل الفلسطيني للمعالجة.

وفاة عامل «من قلة األوكسيجني»
توفي العامل ال�س��وري ناجي محمد الحنيت ( 23عامًا) اختناقًا أثناء
تنظيفه مستودعًا في الرويس ،وذلك «بسبب قلة األوكسيجني» ،وفق ما
ُ
جاء في بالغ وارد إلى قوى األمن .نقلت جثته إلى املستشفى.

العثور على جثة
ُعثر يوم األح��د املاضي على جثة محمد يحيى الفوال ( 55عامًا) جثة
ُ
هامدة في منزله في التبانة ــــ طرابلس ،فنقل إلى املستشفى ،فتبني أن
الوفاة «طبيعية» ،ونتيجة للجهد الذي يبذله هذا الرجل وهو عامل ينقل
بضائع.

 ...وسلب إثيوبية بقوة السالح
استقلت العاملة اإلث�ي��وب�ي��ة ك��وم��ودي��ن ب.
سيارة أجرة من األشرفية إلى التباريس،
وك � ��ان ف ��ي داخ �ل �ه��ا ف �ت��ات��ان إض ��اف ��ة إلى
ال�س��ائ��ق ،وق��د ت� ّ
�وج��ه األخ �ي��ر ن�ح��و املطار،
على الطريق شهرت الراكبتان املجهولتان
السكاكني في وجه كومودين وسلبتا منها
مبلغ  110دوالرات و 55ألف ليرة.

عمليات سرقة «بالجملة»
نشرت الوكالة الوطنية لإلعالم أمس أخبارًا تفيد بوقوع خمس عمليات
سرقة وسلب ،ففي بلدة بقرصونا ــــ قضاء عكار ،دخل اللصوص ليل
أول من أمس إلى منزل املواطن محمد محمود ش .وسرقوا من داخله
مبلغ ( 50أل��ف دوالر ) ومصاغًا ذهبية وأغ��راض��ًا مختلفة .حضرت
األدلة الجنائية وبدأت التحقيقات بعد رفع البصمات ملعرفة الفاعل ً
بناء
إلشارة القضاء املختص.
دخل عدد من اللصوص ،ليل أول من أمس ،متجر ع.ح.خ .املعد للحدادة
والبويا في محلة بئر حسن ــــ ب�ي��روت ،وس��رق��وا من داخله مبلغ 400
دوالر كانت في درج املكتب وجهاز ذاك��رة كاميرات مراقبة ،وسيارة
باثفايندر صنع  2008تملكها م.ع.ح .وسيارة مرسيدس صنع 2008
مسجلة باسم املواطنة ر.ع.ع.خ .وهاتان السيارتان موضوعتان أمانة
لدى صاحب املتجر.
على الفور ،بدأت القوى األمنية البحث عن السيارتني املسروقتني بعد
تعميم أرق��ام لوحتيهما لضبطهما مع من فيهما ً
بناء إلش��ارة القضاء
املختص.
دخل ملثمان مسلحان
الفوار
كازينو
قرب
بكفيا،
ــــ
انطلياس
طريق
على
ً
ي�س�ت�ق�لان س �ي��ارة غ��ول��ف رص��اص �ي��ة ال �ل��ون ل �ي�لا إل ��ى م�ح�ط��ة هيبكو
للمحروقات التي يملكها شربل ج .وسلبا بقوة السالح العامل املصري
محمد ن 25( .عامًا) غلة املحطة الليلية ،وقال العامل إن هذه الغلة بلغت
 7ماليني ليرة .امللثمان فرا إلى جهة مجهولة.
ف��ي ب�ل��دة ج��درا ف��ي إقليم ال �خ��روب ،دخ��ل ملثمان مسلحان بمسدس
ورش��اش من ن��وع كالشنيكوف إل��ى غرفة منامة عمال محطة هيبكو
التي ك��ان ينام فيها خمسة أشخاص وسلبوهم بعد تهديدهم مبلغًا
من املال وأوراقهم الثبوتية ،باإلضافة إلى هاتف خلوي ،وفر املسلحان
على منت سيارة هوندا فضية اللون مجهولة باقي املواصفات باتجاه
بيروت.
قرب املدينة الرياضية في بيروت ،أقدم مجهوالن على منت دراجة نارية
صغيرة الحجم على شهر مسدس حربي باتجاه ثالثة عمال هم ( أ.أ.
من مواليد  )1986و(أ .هـ .ف .من مواليد  )1986و(ض.ع.ش من مواليد
 )1992وسلبوهم ما يملكون من أم��وال نقدية وأوراقهم الثبوتية ،قال
العمال إن املبلغ املسروق بلغ  130ألف ليرة لبنانية .فر املسلحان على
منت الدراجة بسرعة إلى جهة مجهولة.
ُ
م��ن جهة ثانية ،نقل العامل البنغالدشي م�ي��زان ع .ر .إل��ى مستشفى
في بيروت يوم األح��د املاضي مصابًا برضة في يده اليمنى وبجروح
وخدوش في أنحاء مختلفة من جسمه ،وذلك بعد تعرضه لعملية نشل
في املصيطبة من أربعة أشخاص مجهولني كانوا على منت دراجتني
ناريتني ،وقد نشلوا منه محفظته ،وفيها مبلغ من املال وأوراقه الثبوتية
وصورة عن وثيقة اإلقامة الخاصة به.

إطالق نار في خالف زوجي
تطور خالف عائلي بني سامر ب 35( .عامًا) وزوجته ستيفاني ط .إلى
إقدام الزوج على إطالق النار على زوجته ،وقع الحادث فجر يوم االثنني
في ش��ارع عام في برج حمود .لم تصب الزوجة بأي أذىُ ،
وس ّجل في
بالغ وارد إلى قوى األمن أن الزوجني فرا إلى جهة مجهولة.
من جهة ثانيةُ ،سجل حادث عند الثانية فجر االثنني في املريجة ،حيث
أقدم ّمجهول على إطالق النار من سالح حربي ،فرد آخر عليه باملثل،
ولم ُيبلغ عن وقوع إصابات.
(األخبار)

